
 السبب هو نهأ وعلم باملصيبة أصيب إذا مؤمن عاقل إنسان كل نأل ؛له ومنبهة تهئالسي مكفرة العقوبة وتكون

 األرض ىعل ميشي وصار العقوبة له عجل املؤمن تنبيه تعاىل اهللا أراد فإذا ؛ومعصيته فساده عن يرتدع سوف

   . الباليا ذه تئاالسي تكفري بسب ذنب من عليه وليس

 اآلية هذه )) مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما ىبالهد الضاللة اشتروا الذين أولئك(( :قال مث    

 أي ترشيح فيها يقولون مث ؛مكنية استعارة أو ،تبعية تصرحييه استعارة جيعلوا ألم ؛البالغة أهل عليها فكيّ ي

 على وبناء ؛لمكنيةل ))مهتدين كانوا وما(( تصرحييةلل واحدة هذه ،))تجارتهم ربحت فما(( :قوله وهو تقوية

 اشتروا الذين أولئك(( املعىن ونذكر ذلك يف التفصيل عن نعرض منكم احلاضرين ألكثر البالغة ندرس مل أننا

 السلعة يشرتي املشرتي نأل شرتاءإ إياها اختيارهم ىمس لكن ؛ىاهلد ىعل ؟أيش ىعل اختاروها أي ))الضاللة

 للبدل الباء ))ىبالهد(( :قوله يف والباء ؛فباعوه ىباهلد دوازهو  فاشرتوها الضاللة رغبوا فهم؛ فيها راغب نهأ ىعل

  .))ىبالهد الضاللة اشتروا(( ىاهلد وبدلوا باهللا والعياذ الضالل خذواأ يعين والعوض

 أم يرون اآلن املنافقون ؛خاسرة هي رحبا ظنوها اليت التجارة هذه يعين نافيه ما )) تجارتهم ربحت فما(( 

 لكنهم ؛وهؤالء هؤالء بعقول لعبوا وأم راحبون أم يرون ولشياطينهم للمؤمنني معاملتهم يف املنافقون ،راحبون

 هي بل  ))تجارتهم ربحت فما(( :عزوجل اهللا يقول  ربح؟ هذا هل لكن ؛رحبوا أم فظنوا الكفار مع حقيقة

 إذا واإلنسان ؛صواب ىعل أم فظنوا به هلم وأملي العمل هذا ىعل بقوا ألم ))مهتدين كانوا وما(( ؛خاسرة

  . األفعال يف وال األقوال يف وال ائدالعق يف ال عنه يفرط يكاد ال فانه صواب ىعل نهأ وظن نكرامل فعل

                                       .  ىباهلد الضاللة اشرتوا حيث نافقنيامل هؤالء سفه بيان: منها فوائد عدة الكرمية اآلية يف  

 ؛األصل يف له موضوعة تكن مل ولو املعىن ىعل الدالة بالعبارة عربن أن جيوز نهأ :أيضا الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 عليه يدل مبا تعرب أن سأب فال املعىن ظهر فإذا ؛اشرتوا بأم عنه عرب ىاهلد ىعل الضاللة باختيارهم عرب اهللا نأل

                                                                                                .ورونقا مجاال املعىن يكسب إن هذا بل

 الضاللة اشرتوا هؤالء نأل ؛أساء قد وهو عمال أحسن نهأ يظن قد اإلنسان أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

.                                            )) تجارتهم ربحت فما((: تعاىل اهللا فقال راحبون وأم صواب ىعل أم منهم ظنا ىباهلد

 اختاروا ألم الشياطني ربح ىنف اهللا نأل ؛ىاهلد إتباع ىعل واخلسران الربح يف املدارة أن الكرمية: اآلية فوائد ومن

 اإلنسان إن والعصر((  :تعاىل اهللا قول هذا ويؤيد ؛ىاهلد ىعل واخلسران الربح يف فاملدار ؛ىاهلد ىعل الضاللة

 أيها يا((  :تعاىل وقوله)) بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا  الصالحات وعملوا آمنوا الذين إال خسر لفي

 كالم العالقة له بالدرس)(أكمل اآلية يا ولد )  أليم عذاب من تنجيكم تجارة ىعل أدلكم هل آمنوا الذين



 ذلكم)) تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم وأنفسكم بأموالكم اهللا سبيل في وتجاهدون ورسوله باهللا تؤمنون

 أم علمنا خري وهو نعلم بكوننا معلقا اخلري صار قبلها مبا وصلناها لو ))تعلمون كنتم إن ألن (( ؛قف لكم خري

 باملال اهللا سبيل يف وجهاد ورسوله باهللا إميان  هذه هي الراحبة التجارة أن حال كل ىعل املهم طيب  ؛نعلم مل

                                                                                                                          . والنفس

 لذلكف ؛صنعا حيسنون أم حيسبون ألم ؛)) مهتدين كانوا وما(( يهتدوا لن هؤالء أن :الكرمية اآلية فوائد ومن

 هذا نأل هذا من خري البسيط فاجلاهل ؛يرجع لن نهإف حق ىعل نهأ يظن مبتدع أو فاسق كل وهكذا ؛نيرجعو  ال

    ـ املستقيم صراطك هدناا اللهمـ  صواب ىعل وليس صواب ىعل نهأ يظن مركب جاهل

في يف الدرس املاضي (( . يف التفسري . . االمتحانأخذنا يف الفوائد قبل بعض األحيان يا شيخ : الطالب

                                                                                              )) ما فسرنا وبدأنا بالفوائد ؟قلوبهم مرض

                                                                                                                 صحيح ؟ الشيخ :

)) ما في طغيانهم يعمهون)) ((اهللا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهونواليوم كذلك (( الطالب:

  فسرت هذا وبدأت . .؟ 

ال حنن  يش؟أ لكن االستهزاء معلوم؛؛ فسرنا االستهزاء صحيح ما فسرنا االستهزاء ال ال فسرناها ؟ ما :الشيخ 

                                                                                        قلنا إن معناها يتيهون يف الطغيان فال يهتدون.  

من اعادة لشرح أول البقرة   فهل ؛شرحتم ما الستعارةا بعض ولكن فصل بدون أكثر فوائد ذكرمت تمنأ :الطالب

  ؟ .... يف اآليةاملسائل البالغية لو حررمت 

 مخسة إىل حنتاج واإلطالق والتجريد والرتشيح والتبعية والتصرحيية املكنية ستعارةالا جنيب لو ال أبدا الشيخ :

  هي حتتاج إىل دروس. ؟نعم ؛دروس

  ؟ فسرمت ما ذاه ))مرضا اهللا همدفزافي قلوبهم مرض (( و : الطالب

 قد نفاق مرض يكون قد القلوب مرض املرض تقسيم إىل وحيتاج شرح إىل حيتاج هذا صحيح هذا الشيخ : 

   ذكرونا إن شاء اهللا. ؟. درس القادم أن شاء اهللانعم أي الدنيا حب مرض يكون قد شهوة مرض يكون

   أنا قلت مهم.حجاج يقول؛ عندك شيء؟الشيخ :

ى عيس من أفضل نوح أن مالعز  أولوا فيها ذكر اليت اآليتني ظاهر ؛شيخ بارك اهللا فيك. نعم يا شيخ السائل :

  ؟ عليهم السالم



 به يناوصإليك وما  أوحينا والذي انوح به ىوص ما الدين من لكم شرع هذا ألن (( حيتمل قد الشيخ : 

 حنن متدبرين املوضوع متأملني له من  هنا حال كل ىعل.  زمين يبتر ت هذا ميكن نوح بعد إبراهيم ذكر ))إبراهيم

  .زمان

  نقول إن الزمن قبل حممد؟  السائل :  

ألنه مجع بني أول الرسل وآخر الرسل مث ذكر  )ذي أوحينا إليكما وصى به نوحا وال(ألنه شرع  ؛ال ال الشيخ :

 عند الذي وفضلهما واحدة منزلة يف مها نقول أن ماإ،ما يظهر ما يظهر يل أنا تأملتها كثريا ما ظهر يل  ؛بينهما

   .ى نبدأ يال يا عبد اهللانته. نسكت نكون أن وإما يظهر لنا امم لكن فيه نتكلم ما عند اهللا ، اهللا

 اهللا ذهب حوله ما أضاءت فلما نارا استوقد الذي كمثل مثلهم(( الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :

 ظلمت فيه السماء من كصيب أو يرجعون ال فهم عمي بكم صم يبصرون ال ظلمت في وتركهم بنورهم

 البرق يكاد  بالكافرين محيط واهللا الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون وبرق ورعد

 وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء كلما أبصارهم يخطف

  ))  قدير شيء كل ىعل اهللا إن

  )) بهم يستهزئ اهللا : ((الكرمية اآلية فوائد من. الرحيم الرمحن اهللا بسم الشيخ :

  ......... : الطالب

 نحن إنما قالوا األرض في تفسدوا ال لهم قيل إذا (( :تعاىل قوله وهو لطيف تنبيه علينا بقي : الشيخ 

 كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا  لهم قيل وإذا يشعرون ال ولكن المفسدون هم إنهم أال مصلحون

    )) يعلمون ال ولكن السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن

  ؟عليه نأيت ما حني به نذكركم قلتمأيضا  ))مرض هموبقل في(( الطالب : 

 ،شبهة مرض :قسمان املرض ))مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم في (( :تعاىل قوله منها فنبدأ نعم أي الشيخ : 

 ال حيث من اخلطأ يرتكب واجلاهل ؛مرض وهو ىعم اجلهل نإف ؛اجلهل فهو الشبهة مرض أما ؛شهوة ومرض

  ؛ةو شه مرض ماإو  شبهة مرض ماإ املنافقني ومرض ؛الغالب يف استكبار مرض فهو الشهوة مرض وأما ؛يشعر

   . شهوة مرض فمرضه األمر عليه يشتبه مل ومن ؛شبهة ؟أيش مرض فمرضه األمر عليه يشتبه فما

 بالقول تخضعن فال (( :تعاىل كقوله وذلك النساء شهوة مرض من لإلنسان حيصل ما القلوب أمراض ومن

 إنهم أال(( :قال األول يف فهما ذكرما اللتان اآليتان أما. )) معروفا قوال وقلن مرض قلبه في الذي فيطمع

 وجه فما )) يعلمون ال ولكن السفهاء هم إنهم أال (( :قال ةوالثاني ))يشعرون ال ولكن المفسدون هم



 يدرك الإو  باحلس يدرك األرض يف اإلفساد تأملها ملن ظاهر التفريق وجه والثانية؟ األوىل الفاصلتني يف التفريق

 ما أي الشيء ذا شعرت ما تقول وهلذا ؛باحملسوسات يتعلق والشعور الشعور فيه ىنف وهلذا ؛باحلس بالعقل؟

 ؛العلم عنه ىنف لهذاف ؛سفيه غري أو سفيه هذا هل ينظر حىت والتأمل بالعلم يدرك فانه السفه وأما ؛حبس تهكر دأ

 مثل الكرمي القرآن يف آيات در ي ألنه هذا ىعل نبهت وإمنا ؛احملسوسة األمور من ال املعقولة األمور من السفه نأل

 ؛الكبري الفرق حيصل التأمل عند ولكن ؛واحد أما الظان يظن بعبارتني ويأيت العبارة فخيل اهللا أن مبعىن هذا

 من يدعون والذين بالحق يقضي واهللا تعاىل: (( كقوله نسانه اإليتوقع ال مبا وجل عز اهللا يأيت نأ ذلك ويشبه

 يدعون الذين هؤالء جزع ليبني لكن ؛احلق ضد بالباطل يقضون يقال أن املتوقع وكان  ))بشيء يقضون ال دونه

 وال حق ال ))بشيء يقضون ال دونه من يدعون والذين (( :قال فلهذا إطالقا قضاء هلم ليس نهأو  دونه من

  . بشيء تقضي أن عجزأ ألا باطل

 قيد إيل حيتاج لكن ؛ونورا وعلما بصرية ـ اهللا سبحانـ  يزداد اإلنسان تأمله إذا يف احلقيقة احلكيم والقرآن       

 القرآن تدبر من ":قال!  عقيدة من كهاا أدر  وما الواسطية عقيدةال يف فقال اهللا رمحه اإلسالم شيخ إليه أشار

 طالبا ال يعين ؛منه ىاهلد طالبا القصد وحسن التدبر :الشرطني فجعل "الحق طريق له تبين منه ىالهد طالبا

؛ باهللا والعياذ حيرم قد فهذا ؛قوله يؤيد ما القرآن يف جيد لعله ىللهو  طالبا أو ،مثال غريه يغلب يكون أن الغلبة

 يستطيع ال ما إصالح القلوبو  واملعارف العلوم من فيه ووجد احلق طريق له تبني  منه ىاهلد طالبا تدبره من لكن

   .حممد ىعل صل اللهم. آمني.أهله من وإياكم جيعلنا أن اهللا لأنسـ  فيص أن اإلنسان

 الكرمية اآلية هذه فوائد من  )) يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يستهزئ اهللا (( عليه وقفنا ما إىل اآلن نرجع

 استهزاء فوق اهللا أن بذلك ليتبني ؛يستهزئ ملن مقيدة صفة لكنها ؛وجل عز اهللا من االستهزاء صفة إثبات :قلنا

ومن                                                                                                         .هؤالء

 قال كما هلتيف مل اهللا أخذه إذا حىت طغيانا يزدادف له وميهل الطغيان يف ميد قد اإلنسان أنفوائد اآلية الكرمية: 

 عليك ترتى اهللا نعم رأيت إذا وهلذا) هلتيف لم أخذه إذا حتى الظالم ليمهل اهللا إن( :والسالم الصالة عليه النيب

  . واستدراج نقم فهي ؟تقم مل أنت هل .نعم فهي بطاعته قائم أنت هل نظرا توقفف

 ))يعمهون(( :لقوله احلق إىل الوصول وحيجب ،باهللا والعياذ ضالل يف يكون الطاغي أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

 تزداد سوف فإنك اهللا عباد حق يف وطغيان اهللا حق يف طغيان عندهم الذين هؤالء من تكون أن أخي يا فإياك

   .ضالال



 ) )مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما ىبالهد الضاللة اشتروا الذين أولئك (( :تعاىل اهللا قال مث 

  نعم.أي  فوائدهاو . أخذناها

 لو حىت ؛إطالقا ربح هلم ليس ىاهلد ىعل الضاللة اختاروا يعين ؛ىباهلد الضاللة اشرتوا الذين أن :فوائدها من 

رتف وال والبنني كاملال الدنيا ربح مآل نأل ؛الواقع يف الربح يعين ال الدنيا يف والربح ؛استدراج فهو الدنيا يف رحبوا

 كريم ومقام وزروع وعيون جنات من تركوا كم((  :فرعون مقو  يفتعاىل  اهللا قال ؛الزوال مآله؟ ويش والنعيم

 :قال فلهذاألنه ذاهب زائل  ؛بشيء ليس الدنيا نعيم)) آخرين قوما وأورثناها كذلك فكهين فيها كانوا ونعمة

  .  خاسر نهإف طغيانه يف رحبا وزاد له مليأ اإلنسان أن لو حىت ))تجارتهم ربحت ما((

 الضاللة اشتروا(( ؟وجهه ؛احملسوس تصوير املعقول بتصوير وذلك ؛الكرمي القرآن بالغة : الكرمية اآلية فوائد ومن

 وما(( احملسوسات يف تجارةال أيضا ))تجارتهم ربحت فما(( احملسوسات يف يكون والبيع الشراء اوهذ ))ىبالهد

 اآلية فوائد ومن                                                                           . ))مهتدين كانوا

 قال :شواهد وهلذا ))؛مهتدين كانوا وما(( :لقوله ؛ىاهلد طريق عن حجب الضاللة طريق سلك من أن الكرمية:

 بالحق كذبوا بل((  :تعاىل وقال)) مرة أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب(( :تعاىلو  تبارك اهللا

   . غفلة يف ،شك يف ،مضطرب) )مريج  أمر في فهم جاءهم لما

 ا،ناري مثال :مثلني املنافقني هلؤالء اهللا ضرب )) نارا استوقد الذي كمثل مثلهم (( :تعاىل اهللا قال مث          

 ولكنه نار معه ليس رجل كمثل يعين )) نارا استوقد الذي كمثل مثلهم(( :فقال ؛أحواهلم حسب امائي ومثل

 طلب استنصر ؛املغفرة طلب استغفر مثل الطلب معناها استفعليعين  ناره إيقاد غريه من طلب أي استوقد

 الكرب طلب معناه ليس استكرب مثلقد تأيت للمبالغة والتاء  السني للمبالغة تأيت قد ذلك لغري تأيت وقد ؛النصر

 وقد للطلب ؟أليش استفعل استوقد استفعل مبعىن يش؟أل تأيت عقيل استوقد إذا ؛كربيائه يف ازداد معناه ولكن

 طلب لكن ظلمة يف كان نهأ ىعل يدل وهذا نار إيقاد طلب أي ))نارا استوقد((  ؛فيك اهللا بارك  للمبالغة تأيت

 اهللا ذهب حوله ما أضاءت فلما نارا استوقد((  ضياء عنده وال نار ندهع ما بنفسه هو أما ؛النار إيقاد

 املراد كان لو ؛النار حول هو ما قدو املست حول أي ))حوله ما(( استوقدها اليت النار أي ))ضاءتأ(( ))بنورهم

 ؛حوله ما أضاءت بعيدا تذهب مل املستوقد حول ما أي ))حوله ما(( :قال وملا ،حوهلا ما :لقال النار حول

 راحت دخان  وظلمة حارة تكون أن مخدت إذا النار عادة نأل ؛والظلمة احلرارة فبقي ))بنورهم اهللا ذهب((

 أن البد مجع ))ظلمات(( )) يبصرون ال ظلمات في وتركهم بنورهم اهللا ذهب (( والظلمة احلرارة وبقيت ضياء

                                             ؟ الليل يف هذا أندرينا  أين من الليل ظلمة كيف ، الليل ظلمة :أوال ؟اجلمع هذا ما ندرك



                                                                                                          ))نارا استوقد((:الطالب 

 ظلمة ؛نور كل حيجب الشمس نور نأل ؛حوهلا ما النار تضيء ما النهار يف ))حوله ما أضاءت(( الشيخ :

 الظلمة جتد العينني فاتح وأنت اللمبة طفئأ نفسك وجرب شدأ صارت الضياء بعد الظلمة أتت إذا : أنهثانية

 إذا ؛ ألنهاإطفائه عند يغمض نأ اللمبة يطفئ أن أراد من كل نصحأ وهلذا ؛حولك ما ىتر  قليل بعد بك وإذا

                       !  نعم أي طبيا إقرارك أريد أناال . طيب ؟إرشاد يا كذلك أليس طبيعي األمر وإذا فتح مث اإطفائه عند غمض

                                                          ...                                            أدركناه بالطب: الطالب 

 الضوء ذهب إذا هذه حال كل ىعل ؛نظريا بالطب أدركه وأخونا بالتجربة در كناهأ هذا هللا؟ احلمد :الشيخ 

 الوقود ينتهي أن بدون تطفأ إذا النار  عادةألن  الدخان ظلمة :الثالثة الظلمة. كذا؟  شديدة ظلمة صار بسرعة

 بالنور اهللا ذهب اإلضاءة مبجرد ))أضاءت فلما(( ))استوقد(( :قال ألنه ينته مل الوقود هناو  ؛دخانا يكون نهإف

 أضاءت فلما((   .ثالثة صارت ثالثة اآلن الظلمات فصارت دخان يكون وحينئذ بعد ينته مل الوقود أن معناها

 ال واحد النور نأل مجع ))الظلمات(( بنورهم مفرد النور )) ظلمات في وتركهم بنورهم اهللا ذهب حوله ما

   .يرون ال أي ))يبصرون ال ظلمات في وتركهم((  ؛ضعف أو قوي سواء واحد يتضاعف ال أو يتكرر

 ))صم(( ؛احلال ذكر املثل ذكر أن بعد يعين محاهل هذا ؛باهللا أعوذ ))يرجعون ال فهم عمي بكم صم ((      

 األبواب عليهم سدت قد باهللا العياذو  فهم ؛احلق رؤية عن ))عمي(( ؛احلق قول عن ))بكم(( ؛احلق مساع عن

 بالباطل ينطقون ألم ؛به ينطقون ال ))بكم(( والثاين: ؛نتفعواا ما مسعوا ولو احلق يسمعون ال ؛جانب كل من

 وال ))مستهزئون نحن إنما إنا معكم قالوا شياطينهم ىإل خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا إذاو  ((

 سارح الرجل اصرب ال ،ال هو؟ ما الثالث طه يا الثالث ؛فقط باللسان فهو به نطقوا لو حىت باحلق أبدا ننطقو ي

                                                                                                          ؟ أين إىل

                                                                                                                  .. صداع  :الطالب 

 عن يعين ))ىعم(( طيب.  آمني. يؤمنون واإلخوان الشفاء لك اهللا نسأل إذا بأسا اهللا أراك ال صداع؟ الشيخ :

  . عليه كانوا عما يرجعون ال الثالثة األوصاف هذه ىعل بناء أي ))يرجعون ال فهم(( هيرون ال احلق

 أيش؟ أمثاال للمعقوالت يضرب حيث القرآن بالغة ىعل دليل الكرمية اآلية هذه يف اآلية فوائد ىلإ نعود

 يضرب تعاىل اهللا أن القرآن بالغة من لكن ؛املعقول الشيء من العقل إىل قربأ احملسوس الشيء نأل ؛حمسوسات

  .جيدا اإلنسان هايدرك حىت املعقولة للمعاين  احملسوسة األمثال



 دليلال هذا اآلية هذه ،ال خالد؟ يا ذلك وجه به يؤخذ دليل نهأ يعين ؛القياس إقرار : الكرمية اآلية فوائد ومن. 

                                                                                       ؛للتشبيه أيضا الكاف ؟االستدالل وجه نريد لكن

                                                                            بلغ هنا .. من حال ىعل حاهلم نقيس أن منا أراد الطالب :

 واثبات القياس إقرار ىعل دليل فهو القرآن يف مثل وكل ؛استوقد من حال على حاهلم نقيس أن منا أراد الشيخ :

 نتمأ رد فيها نقول نثبت ما بعد يعين ؛القياس يمنكر  ىعل رد بذلك فيكون دليل فهو القرآن يف مثل أي القياس

                                                    . جلي واضح قياس الشك وهي مثالاأل فيه وجتدون وليلة يوم كل القرآن تقرؤون

 أي )) نارا استوقد الذي كمثل (( :لقوله نور قلوم يف ليس املنافقني هؤالء أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 مبجرد قلوم ىلإ وصل فإذا ؛والنور والعلم ىاهلد يستطعمون املنافقون فهؤالء كذلك وهو غريه من إيقادها طلب

 فرمبا وأقارب وأخوال وأعمام النسب حيث من للمؤمنني إخوان املنافقني هؤالء نأل ؛ويزول ضاءليت إليها يصل ما

 نسألـ  يزول ما سرعان ولكن اإلميان هذا قلبه يف حقد فين ويدعوه حقيقي بإميان له فيتكلم حقا املؤمن ىلإ جيلس

      .  الثبات ولكم لنا اهللا

ما  أضاءت فلما(( :لقوله ؛املنافق قلب يف حىت أثره لهأن يكون  بد ال اإلميان أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 سورة يف اهللا قال وهلذا ؛يستقر مل أسس ىعل يكن مل ملا ولكن ؛قلوم يف الشيء بعض أضاء اإلميان)) حوله

 ىعل فطبع كفروا ثم آمنوا بأنهم ذلك((  :قال املنافقنيه عن في اهللا دثتكلم وحت ما أوسع وهي املنافقني

  زال. ى الطولعل قلوم يف ينقدح الذي اإلميان هذا))  قلوبهم

 ، ))حوله ما أضاءت((  :لقوله صدورهم يعدوا ال املنافق قلوب يف اإلميان نور أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 حوله ما فأضاءت اإلميان من القلة هذه حصل ولكن؛ السابقني بالرسل وال باآلخرة يؤمنوا مل األمام ىلإ يتقدم ومل

  .ذهب مث

.                             الظلمات بل الشديدة الظلمة بعده حلت الضياء اهذ ذهب أن بعد نهأ : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 أخذه كأنه ))بنورهم اهللا ذهب(( قلوم يف ما حسب ىعل جازاهم تعاىل اهللا أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

   .قهرا

 عز العباد رب من حصل الذي هذا الن ؛ال: فاجلواب ؟ يةاجلرب  مذهب ىعل دليل هذا يف أليس :قائل قال نإف

 اهللا وصفه من كل أنلك  تبّني ي حىت ))قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما (( تعاىل: اهللا قول دائما وتذكر بسببهم وجل

   .ضالله سبب أي نفسه سبب فهو سببال فهو أضله بأنه

   . عنهم اهللا ىختل  ))وتركهم(( :لقوله ؛عنهم اهللا ختلي : الكرمية اآليةهذه  فوائد ومن 



 ال ظلمات في وتركهم (( صالح وال ىهد وال نور عنده ليس هالك فهو عنه اهللا ىختل من أن ذلك عن فرعويت

   . هلم يكون أن ميكن ال )) يعينيبصرون

 يجعلون وبرق ورعد ظلمات  فيه السماء من كصيب أو(( . الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :

 كلما أبصارهم يخطف البرق يكاد  بالكافرين محيط واهللا الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم

 شيء كل ىعل اهللا إن وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء

 هلم ضرب اهللا ألن ؛للمنافقني تعاىل اهللا ضربه الذي األول املثل ىانته. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ )). قدير

 أليس وأحكامه فوائده يف األول املثل ىعل الكالم ىوانته ؛مائي مثل الثاين واملثل ،ناري مثل األول املثل :مثلني

    أخربمت؟ ما ))عمي بكم صم(( دئفوا منالطالب : كذلك؟

 ما مسعوا ولو احلق يسمعون فال آذام اهللا أصم ـ باهللا والعياذـ  هؤالء أن : اآلية هذه فوائد من طيب: الشيخ   

 وهم سمعنا قالوا كالذين تكونوا وال((  : ه تعاىلليف قو  كما به االنتفاع النتفاء الشيء ىينف أن وجيوز ؛انتفعوا

   .                                  )) يسمعون ال

  .كاألبكم باحلق ينطقون ال املنافقني هؤالء أن :منها ويستفاد

  كاألعمى. احلق يبصرون ال أم :اآلية هذه من أيضا ويستفاد 

 للمؤمنني أصحابا صاروا وأم ،حمسنون أم يعتقدون ألم يهمغ عن يرجعوا لن أم :هذا من ويستفاد 

 ال نهإف شيئا استحسن ومن ؛الباطن يف للكافرين وأصحاب الظاهر يف للمؤمنني أصحاب هم ؛للكافرين وأصحابا

 يكون عنه رجوعه فانه شيء استحسن إذا اإلنسان أن :أخرية فائدة أيضا الفائدة هي وهذه ؛عنه يرجع أن يكاد

   .اعيدب

 عليم تعاىل اهللا نأل ؛للشك وليس للتنويع هنا أو ))السماء من كصيب أو (( :تعاىل اهللا فقال الثاين املثل أما

 مثل أصحاب ىعل ينطبق آخر مثل النوع هذا وهل  .للتنويع إذا فهي خربه يف الشك يدخل فال ؛شيء بكل

 تشبه املنافقني حال إن :قال من فمنهم :للعلماء قوالن هذا يف املنافقني؟ من آخرين ألصناف مثل هو أو ؟األول

 اهللا شاء إن نشرح أن وبعد ؛املنافقني هؤالء من قوما مثل لكل إن :قال من ومنهم ؛الثاين املثل وتشبه األول املثل

 يبص كأصحاب :والتقدير حمذوفا فيه إن :قيل ))كصيب أو((: قوله.   صحأ القولني أي يتبني املثل هذا تعاىل

 إىل حيتاج ال نهإ :وقيل ؛آذام يف أصابعهم الصيب اهذ أصحاب جيعل أي ))أصابعهم يجعلون(( : قوله بدليل

 شيء وكل ينزل ألنه بذلك مسي املطر هو والصيب ؛بنفسه بالصيب املثل ضرب تعاىل اهللا إن بل التقدير هذا

 األوىل الياء ؟ أيهما واو عن منقلب الياءين ىحدأن إ اآلن فنجد ؛يصوب صاب من صلهاأو  صيبا ىيسم نازل



 بالسكون أحدامها وسبقت كلمة يف والياء الواو اجتمعت ولكنها ؛الثانية إذافهي  ؛صيوب أصلها ؟الثانية وأ

 لكن الصرف يعرف يكن مل من يعرفها ال رمبا تصريفية قاعدة هذه ؛األوىل الياء يف وأدغمت ياء الثانية فقلبت

 تدغم مث ياء الواو قلب وجب بالسكون إحدامها وسبقت كلمة يف والياء الواو اجتمعت إذا تصريفية القاعدة هذه

 ملا خمرجا قيدا وليست للواقع بيان هذه ))السماء من(( :قوله ))السماء من كصيب أو((. املوجودة الياء مع

 ذكره وفائدة ؛املطر وهو النازل ،النازل نهإ قلنا ألننا ؛السماء من يكون أن البد الصيب أن وذلك املنطوق خيالف

 نأل ؛األرض يف اجلاري من أكثر خيوف السماء من زلالنا نأل عظيم الصيب هذا أن وبيان ؛وجه من الواقع بيان

 فيه السماء من كصب أو (( ؛منه اهلرب ميكن ال السماء من نازل لكن ؛منه اهلرب ميكن األرض من اجلاري

 :الثانية ؛واحدة هذه الليل ظلمة :الظلمات ؟الظلمات هذه فما ظلمة مجع ))ظلمات(( ))وبرق ورعد ظلمات

 الصوت وهو ))ورعد(( ؛ظلمات فيه الظلمة دثحي هإنف املطر هو الذي الصيب ظلمة :الثالث ؛السحابظلمة 

 الرعد نأل ؛الرعد ىعل سابق والربق ؛السحاب يف املشاهد الضوء أو النور وهو ))وبرق(( ؛السحاب من املسموع

 هدركت والصوت العني هدركت الضوء نأل ؛الضوء من سرعة قلأ والصوت رضاأل وبني بينه املسافة بواسطة يتأخر

   .األذن

 املطر ،املطر على  هو ما الصيب اصحاب ىعل يعود جيعلون الفاعل )) أصابعهم يجعلون وبرق ورعد((     

 السماء من كصيب أو  :املعىن فيكون الصيب ذا أصيبوا الذين أي جيعلون لكن ؛أذان له وليس أصابع له ليس

 ؛معروفة كذلك ناذواآل ؛معروفة األصابع ؛آذام يف أصابعهم جيعلون فصاروا قوم أصاب وبرق ورعد ظلمات فيه

 لكن ؛األمنلة األذن يف يدخل إمنا األذن يف يدخل ال األصبع أن مع يصح كيف ))أصابعهم(( :قوله يف ولكن

 ىعل دليل وهو ؛الرعد صوت يسمعوا ال حىت كلها األصابع تدخل أن حياولون كأم األصبع إدخاهلم لشدة

 ترسلها اليت الصواعق بسبب أي لسببيةل هنا من ))الصواعق من آذانهم في أصابعهم((  ؛وخوفهم جبنهم

 اهللا يرسلها ،يشاء من ا فيصيب وجل عز اهللا يرسلها عظيمة كهربائية ةشحن عن عبارة هي والصاعقة ؛السحب

 أو املرأة وتسلم الرجل فيهلك امرأته مع فراشه ىعل الرجل تصيب قد -  اهللا سبحان- وهي ؛يشاء من ا فيصيب

 من ا فيصيب يرسلها تعاىل اهللا نأل ؛السائق ويسلم يسوقها أو صاحبها ويسلم صاحبها جيرها الشاة تصيب

 مجيع اجتمع لو نهإ يقولون الشحنة وهذه ؛مبقدار تعال اهللا عند شيء كل بل جزافا هكذا ليست واملسألة ؛يشاء

- رأيت إذا واضح شيء وهذا ،الشحنة هذه حتمله ما تبلغ لن فإا يكون ما ىقو أب الدنيا يف الكهرباء مولدات

 يكون أحيانا مثال جتده ومض إذا الربق جتد ذلك ومع مسافات ؟وبينه بيننا ويش الربق  - العظيم اهللا سبحان

 شيء جتد هذا لكن ؛اخلفية كالنجمة جتي إال ما ىمبستو  دونه كانت لو الطائرة بعده مع أحيانا عرضه يعين شرب



 ))الموت حذر من(( :وقوله    . عظيم شيء نهأو  منه األرض ىعل يكون الذي النور هلذا ويدل ؛عظيم

 ؟وعاملها ؛ألجله مفعول ههذ ))الموت حذر(( فتهلكه اإلنسان تصعق اليت وهي الصاعقة مجع ))الصواعق((

 النعامة فعل هذا لكن يغين ال شيئا عنهم يغين هذا هل ولكن ؛ميوتوا ئالل ذلك جيعلون أم واملعىن ))يجعلون((

 جيعلون الذين هؤالء كذلك ؛بذلك منه تسلم فال يراها الصياد ولكن الصياد ىتر  اللئ الرمل يف رأسها تدس

 محيط واهللا(( :قال وهلذا ؛أصام يصيبهم أن اهللا أراد إذا ذا يسلمون ال الصواعق من آذام يف أصابعهم

 اهللا بني مث                                                                  .احلذر هذا ينفعهم نفل )) بالكافرين

 يجعلون(( إياه حتملهم وعدم منه لفرارهم مأو  الصوت شدة بني ملا الضوء شدة عليهم هذا شدة تعاىل

  .  عليهم الضوء شدة بني ))آذانهم في أصابعهم

 يعين أبصارهم خيطف يكاد وإمنا تتحمل ال ضعيفة أبصارهم نأل )) أبصارهم يخطف البرق يكاد(( :لفقا 

 كلما (( :قال مث  ،البصر لفقد سببا ذلك يكون فرمبا سريعة ظلمة بعده تأيت مث بسرعة يأيت ألنه ؛بسرعة يأخذها

 كأمف فيه مشوا هلم أضاء كلما :قال  اإلضاءة الفرق انتبه )) قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء

 كلما(( أضاء كلما يف الفرصة وينتهزون ،عني طرفة اإلضاءة عن يتأخرون وال اإلضاءة فرصة الفرصة ينتهزون

 يسري الربق وميض فان بسرعة متعاقبا الربق يكن مل إذا يسري شيء وهو يسريا شيئا ولو  ))فيه مشوا لهم أضاء

 يعين )) قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء كلما(( ؛الظالم جاءهم وقد إال خطوة خيطون ال جدا

 فوق ظلمة ديول الربق وميض نأل ؟عليهم ظلمأ كيف ))قاموا معليه ظلمأ إذاو (( وا؛وقف مبعين ))قاموا(( وا،وقف

 ظلمأ إذا هؤالء ؛املطر وظلمة ،السحاب وظلمة ،الليل ظلمة :ظلمات نهأ اآلية أول يف ذكرنا وحنن ؛الليل ظلمة

 أكثر مظلما الشيء صار الضوء فقدت إذا الضوء فقد نإف الضوء فقد وهي رابعة ظلمة هذه فتكن قاموا عليهم

 ولو(( وقفوا أي)) قاموا عليه اظلم وإذا(( ظلمات أربع تكون الظلمات اآلن فيكون ؛الواقع يف عليه كان مما

 كل ىعل تعاىل اهللا نأل ؛الربق حيدث أن ودون الصواعق حتدث أن دون ))وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء

 اصو الصواعق نأل صواعق بدون سمعلفا ؛أسباب بدون والبصر السمع يذهب أن لىع قادر فهو ؛قدير شيء

 ))وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء لو(( األبصار خيطف رمبا عظيم نوره أيضا والربق ؛األذان يصم رمبا عظيم

   .))قدير شيء كل ىعل اهللا إن (( هذا حيصل أن دون

 يؤمنوا مل  إطالقا يؤمنوا مل منافقني قوم ىعل ينطبق املثل هذا ؟ املثل اهذ ينطبق شيء أي ىعل اآلن لننظر 

 بين من يهود ومنهم ،واألوس اخلزرج من عرب منهم املنافقني نأل ؛اليهود املنافقون وهم ؛ونقفمنا أصلهم

 النيب من خوفا اإلسالم ظهرواأ لكن األصل من كفار ألم ؟أليش أبدا اإلسالم طعم يذوقوا مل اليهود ؛إسرائيل



 وصار النار استوقدوا األولني ،كاألولني ىهد ىعل ليسوا هؤالء ؛بدر يف اهللا عزهأ أن بعد وسلم عليه اهللا ىصل

    األصل من هؤالء لكن انتكسوا باهللا والعياذ مث النار هلذه النور من شيء عندهم


